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1. JOHDANTO 

Tämä Haminan Murtalhon ja Hillonlahden alueille tehty liito-orava- ja viitasammakkoselvitys on 

laadittu täydentämään luontoselvityksiä, jotka on tehty Haminan Hillon yleissuunnitelma-alueelle 

ja Tuike Finland Oy:n kiinteistölle on keväällä 2020 (Ramboll). Sekä liito-orava että viitasammak-

ko kuuluvat EU:n luontodirektiivin tiukasti suojelemiin lajeihin. 

 

Liito-oravaselvitys tehtiin Murtalhon eteläosiin sijoittuvalle selvitysalueelle, joka sijaitsee Hillon 

yleissuunnitelma-alueen ja Tuike Finland Oy:n kiinteistön pohjoispuolella. Liito-oravaselvityksen 

tarkoituksena oli selvittää alueelta liito-oravan mahdolliset elinympäristöt ja määritellä lajin kan-

nalta toimiva ekologinen kulkuyhteys Hillonlahden ympäristöstä pohjoiseen perustuen kaikkien 

kolmen selvitysalueen havaintoihin. Murtalhon selvitysalue on kooltaan noin 100 hehtaaria ja 

pääosin metsätalouskäytössä lukuun ottamatta pieniä peltoalueita ja vedenpuhdistamon jouto-

maa-alueita. Viitasammakkoselvitys tehtiin Hillon yleissuunnitelma-alueelle kohdentaen se vii-

tasammakolle soveliaisiin reheviin kosteikoihin Hillonlahden pohjoisrannalla. Selvityksen tarkoi-

tuksena oli kartoittaa selvitysalueelta viitasammakon mahdolliset lisääntymisalueet. Maastotöistä 

ja raportoinnista vastasivat FM biologi, luontokartoittaja Satu Laitinen ja FM ympäristöekologi 

Jussi Mäkinen Ramboll Finland Oy:sta. 

 

Selvitysalueiden sijainti ja rajaus on esitetty kuvissa 1-1 ja 1-2. 

 

 

Kuva 1-1. Selvitysalueiden sijainti. 
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Kuva 1-2. Selvitysalueiden rajaus. Liito-oravaselvitys tehtiin Murtalhon selvitysalueelle ja viitasammak-
koselvitys kohdennettiin Hillonlahden pohjoisrannalle lajille soveliaisiin reheviin kosteikoihin. 
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2. AIKAISEMMAT HAVAINNOT 

Murtalhon selvitysalueelle sijoittuu yksi aiemmin tehty havainto liito-oravasta. Havainto on Suo-

men ympäristökeskuksen tietojärjestelmästä ja peräisin vuodelta 2003. Kuvassa 2-1 on esitetty 

liito-oravahavainnon sijainti ja ekologinen viheryhteys, joka on määritelty ainakin osittain alueella 

ja sen ympäristössä tehtyjen liito-oravahavaintojen pohjalta. 

  

Hillon selvitysalueelta ei ole tiedossa olevia aiempia havaintoja viitasammakosta. 

 

 

 

Kuva 2-1. Aikaisemmat liito-oravahavainnot ja ekologinen viheryhteys selvitysalueella ja sen läheisyy-
dessä. 
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3. LIITO-ORAVASELVITYS 

3.1 Liito-oravan elintavat ja suojelu 

Liito-orava (Pteromys volans) on taigalaji, joka elää Suomessa esiintymisalueensa länsireunalla. 

Sen levinneisyys painottuu eteläiseen Suomeen ja länsirannikolle ja yltää pohjoisessa Kuusamoon 

saakka. Kanta ei ole tasaisesti jakautunut vaan tiheydet vaihtelevat suuresti alueelta toiselle. 

Elinympäristönään liito-orava suosii varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä, joissa on riittävästi 

lehtipuita ravintokohteiksi ja kolopuita pesäpaikoiksi. Laji pystyy hyödyntämään myös nuorempia 

ja yksipuolisempia metsiköitä siirtymiseen ja ruokailuun. Tyypillinen liito-oravan asuttaman met-

sän puusto on vaihtelevan ikäistä ja muodostaa useita latvuskerroksia. Joukossa on yleensä jä-

reitä kuusia sekä haapoja, leppiä tai koivuja, ja usein elinpiirit ovat pienvesien varsilla. Aikuiset 

liito-oravat liikkuvat laajalla alueella. Naaraan elinpiiri on kooltaan yleensä 4–10 hehtaaria, koi-

raan keskimäärin noin 60 hehtaaria. Yhden koiraan elinpiirillä voi olla useita naaraiden elinpiirejä. 

Elinpiirillä on usein 1–3 ydinaluetta, jotka saattavat olla 100–200 metrin päässä toisistaan. Näillä 

ydinalueilla liito-oravat ruokailevat ja pääasiassa oleskelevat. Jokaisella liito-oravalla on eri puolil-

la elinpiiriä useita pesiä, joita ne säännöllisesti käyttävät. Pesät ovat yleensä tikkojen tekemissä 

koloissa, usein haavassa, ja osa pesistä on tavallisen oravan tekemiä risupesiä.  

 

Kaikki keväällä syntyneet nuoret naaraat ja suurin osa koiraista lähtevät loppukesällä emonsa 

elinpiiriltä ja asettuvat uusille alueille viimeistään syyskuussa. Keskimääräinen dispersaalimatka 

on noin kaksi kilometriä. Vaelluksillaan uusille elinalueille nuoret liito-oravat suosivat kuusivaltai-

sia metsiä, mutta voivat käyttää siirtymiseen myös mm. varttuneita taimikoita. Laajoja puutto-

mia alueita, kuten peltoaukeita, liito-orava ei kykene ylittämään. Uudelle elinpiirille levittäytynyt 

liito-orava voi lisääntyä jo seuraavana keväänä. Liito-oravan biologiaan liittyvä huomionarvoinen 

erikoispiirre on se, että liito-oravien käyttämä alue voi olla väliaikaisesti tyhjä, mutta se voidaan 

asuttaa myöhemmin uudestaan. 

 

Liito-oravakanta on pienentynyt 1940-luvulta lähtien ja pienenee edelleen (Hanski 2016). Laji 

kärsii nykyisenkaltaisesta tehometsätaloudesta: metsien pirstoutumisesta, puustorakenteen nuo-

rentumisesta ja yksipuolistumisesta sekä kolopuiden vähenemisestä. Liito-orava on luokiteltu 

viimeisimmässä nisäkkäiden uhanalaisluokituksessa (Hyvärinen ym. 2019) vaarantuneeksi (VU). 

Liito-orava on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu ja kuuluu luontodirektiivin liitteiden II ja IV 

(a) lajeihin. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnon-

suojelulain nojalla kiellettyä. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin kuuluvat pesintään, 

levähtämiseen ja ravinnon varastointiin käytettävät puut sekä riittävä määrä suoja- ja ruokailu-

puita (Nieminen & Ahola 2017). Alueelta on kulkuyhteys toisiin lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin 

puustoyhteyden kautta. 

 

3.2 Menetelmät 

Liito-oravan esiintymisen selvittämiseksi Murtalhon selvitysalueelle tehtiin maastokäynnit 5.5. ja 

7.5.2020 (Satu Laitinen). Ennen maastoselvityksiä saatavilla olleet aikaisemmat havainnot liito-

oravista koottiin paikkatietoaineistoksi kartalle. Saadun paikkatietoaineiston ja ilmakuvien perus-

teella arvioitiin liito-oravalle soveliaiden alueiden esiintymistä selvitysalueella. Maastokäynneillä 

edellä mainittujen tietojen perusteella tarkastettavaksi määritellyiltä alueilta tarkastettiin metsi-

kön isoimpien kuusten ja lehtipuiden tyvet liito-oravan ulostepapanoiden löytämiseksi sekä kolo-

puiden ja risupesien esiintyminen. Tämä on yleisin menetelmä liito-oravakartoitusten tekemi-

seen, koska yöeläimenä liito-orava on muutoin vaikeasti havaittava laji (Söderman 2003). Tark-

koja yksilömääriä ei tällä menetelmällä saada selville, mutta lajin esiintyminen kyseisellä metsä-

alueella voidaan varmistaa.  
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3.3 Tulokset 

3.3.1 Elinympäristö ja kulkuyhteydet selvitysalueella 

Murtalhon selvitysalueella tehtiin havaintoja liito-oravasta Muurassuon lounaispuolella (kuva 3-

1). Metsikkö, jossa pääosa havainnoista tehtiin, on tiheäpuustoista, ojitettua ruohoturvekangas-

ta, jolla kasvaa järeää kuusta, tervaleppää ja koivua. Kyseisessä metsikössä havaittiin useiden 

kuusten ja tervaleppien tyvellä liito-oravan papanoita sekä kaksi kolopuuta, joista toisen tyvellä 

oli papanoita ja joka tulkittiin pesäpuuksi. Molemmat kolopuut olivat tervaleppiä. Havaitut papa-

namäärät vaihtelivat yhden ja noin 50:n välillä. Yhden kuusen alla havaittiin lisäksi irtonaisia, tal-

venaikaisia lepännorkkoja, joita liito-oravat käyttävät ravintonaan ja varastoivat järeiden kuusten 

oksanhaaroihin, eli kyseessä oli todennäköisesti ravinnon varastoimiseen käytettävä puu. Kysei-

nen metsikkö tulkittiin liito-oravan ydinalueeksi. 

 

Lisäksi yksittäinen papanahavainto tehtiin ydinalueen itäpuolelta, pienialaisesta metsiköstä, joka 

kasvaa harvennettua, järeää tervaleppää ja kuusta. Tämän metsikön tulkittiin kuuluvan liito-

oravan elinympäristöön. Elinympäristörajaukseen kuuluu myös nuorta puustoa ja taimikkoa sekä 

näiden keskellä kasvavia yksittäisiä järeitä tervaleppiä, joita pitkin liito-oravat ilmeisesti liikkuvat 

elinympäristön soveliaampien osien välillä. Ydinalueen ja elinympäristön rajaukset on esitetty ku-

vassa 3-1. 

 

Kuvaan 3-1 on lisäksi rajattu soveliaiksi elinympäristöiksi kaksi ydinalueen kanssa samantyyppis-

tä järeäpuustoista tervaleppää ja kuusta kasvavaa metsikköä. Näissä metsiköissä ei tehty ha-

vaintoja liito-oravasta.  

 

Kulkuyhteys elinympäristön ja soveltuvien elinympäristöjen välillä on kohtuullisen hyvä, mäntyä, 

kuusta ja lehtipuita sisältävää varttunutta ja järeää metsää ja pellonreunuspuustoa. Yhteydet 

elinympäristöstä länteen ja etelään sen sijaan ovat heikommat ja katkonaiset, soveliaan puuston 

koostuessa monin paikoin yksittäisistä järeistä tervalepistä tai kapeasta järeän kuusikon nauhas-

ta. Monin paikoin on pientä taimikkoa ja nuorta männikköä ja koivikkoa, joita liito-orava joutuu 

ylittämään päästäkseen soveliaalta alueelta toiselle. Kuvassa 3-1 esitetyt kulkuyhteydet ovat 

puuston rakenteeseen perustuvia arvioita eikä niitä ole käytännössä todennettu. 

 

Vuodelta 2003 peräisin olevan havaintopisteen ympäristö on tällä hetkellä pientä mäntytaimikkoa 

ja nuorta koivikkoa ja liito-oravan elinympäristöksi kelpaamatonta. 
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Kuva 3-1. Vuonna 2020 Murtalhon selvitysalueella tehdyt liito-oravahavainnot, niiden perusteella tehdyt 
ydinalue- ja elinympäristörajaukset sekä todennäköisimmät kulkureitit selvitysalueella. 
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Kuva 3-2. Liito-oravan elinympäristön ydinaluetta Murtalhon selvitysalueella. 

 

 

Kuva 3-3. Liito-oravn elinympäristön eteläpuolella sijaitsevaa puustoa, joka toimii todennäköisenä kul-
kuyhteytenä Hillonlahden suuntaan. 
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3.3.2 Kulkuyhteydet selvitysalueiden välillä 

Kuvassa 3-4 on esitetty todennäköinen kulkuyhteys eli liito-oravan kannalta toimiva ekologinen 

yhteys Hillonlahden pohjoisrannalta Summan teollisuusalueen läpi kohti pohjoista. Summan teol-

lisuusalueen eli Tuike Finland Oy:n kiinteistön osalta esitetään vain yleispiirteinen yhteystarve 

nuolisymbolilla, jonka tarkempi sijoittuminen Tuike Finland Oy:n kiinteistölle on ratkaistava ko. 

kiinteistön maankäytön suunnittelussa. Tässä raportissa ei esitetä Tuike Finland Oy:n alu-

eella tehdyn liito-oravaselvityksen tuloksia tai niiden perusteella hahmoteltua yksityis-

kohtaisempaa kulkuyhteyttä. 

 

Esitys tarkentaa kuvassa 2-1 esitettyä ekologista yhteyttä, joka sijoittuu osittain hakkuualoille, 

taimikoihin ja pellolle. Kuvassa 3-4 esitetty kulkuyhteys perustuu tulkintaan liito-oravalle sovel-

tuvista metsäkuvioista, liito-oravan todellista liikkumista kulkuyhteyttä pitkin ei ole todennettu. 

Selvitysalueiden puustoa on monin paikoin käsitelty voimakkaasti ja jäänyt rakentamisen alle, 

mistä johtuen kuvassa esitetty yhteys on monin paikoin heikko ja katkonainen. Liito-oravat to-

dennäköisesti käyttävät myös selvitysalueiden muualla kasvavaa riittävän varttunutta puustoa 

liikkumiseen. 

 

 

Kuva 3-4. Murtalhon ja Hillon selvitysalueiden keväällä 2020 rajatut liito-oravan ydinalueet ja elinympä-
ristöt sekä selvitysalueiden välinen todennäköinen kulkuyhteys eli erityisesti liito-oravan kannalta toi-
miva ekologinen yhteys ilmakuvapohjalla esitettynä. Summan selvitysalueen osalta esitetään vain yh-
teystarvenuoli, joka ei ota kantaa yhteyden tarkempaan sijoittumiseen Tuike Finland Oy:n kiinteistöllä. 



9 

MURTALHON ETELÄOSAN LIITO-ORAVASELVITYS JA HILLON ALUEEN VIITASAMMAKKOSELVITYS 

 

 

 

 
 
 

 

4. VIITASAMMAKKOSELVITYS 

4.1 Viitasammakon elintavat ja suojelu 

Viitasammakkoa (Rana arvalis) esiintyy lähes koko Suomessa. Lapissa se on harvalukuinen, mut-

ta Keski-Suomessa mahdollisesti jopa tavallista ruskosammakkoa (Rana temporaria) runsaampi. 

Viitasammakko muistuttaa ruskosammakkoa, mutta on erotettavissa siitä anatomisten yksityis-

kohtien sekä erityisesti koiraiden kutuaikaisen ääntelyn perusteella.  

 

Viitasammakko suosii elinympäristönään kosteampia ympäristöjä kuin ruskosammakko. Sitä ta-

vataan mm. rehevien merenlahtien ja järvien ympäristöissä, kosteilla niityillä, soilla ja metsissä. 

Lajin kutuaika alkaa Etelä-Suomessa huhti-toukokuun vaihteessa, pohjoisessa muutamaa viikkoa 

myöhemmin. Kutuympäristöä ovat rehevät järvet, lammet ja merenlahdet, tulvaniityt ja märät 

suot, joilla on riittävästi suojaavaa kasvillisuutta. Laji ei kude yhtä mataliin ja helposti kuivuviin 

lammikoihin kuin ruskosammakko. Illat ja yöt ovat usein vilkkainta kutuaikaa. Soidinmenoihin 

kuuluu koiraiden pulputtava ääntely, josta laji on helppo tunnistaa. 

 

Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa (Hyvärinen ym. 2019) viitasammakko on luokiteltu 

elinvoimaiseksi. Lajin uhkana on kuitenkin sille soveliaiden elinympäristöjen väheneminen maan-

käytön muutosten ja pienvesien laadun heikkenemisen myötä. Viitasammakko on luontodirektii-

vin liitteen IV (a) laji ja luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu. Sen lisääntymis- ja levähdyspaik-

kojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. 

 

4.2 Menetelmät 

Viitasammakoiden soidinpaikkojen selvittämiseksi Hillon selvitysalueelle tehtiin kaksi maasto-

käyntiä, 27.4. (Jussi Mäkinen) ja 5.5.2020 (Satu Laitinen). Käynti kohdennettiin reheviin kos-

teikoihin vanhan ratavallin ympäristössä Hillonlahden pohjoisrannalla. Soveliaiden alueiden ym-

päristössä liikuttiin hiljaa kävellen ja kuunnellen viitasammakkokoiraiden soidinpulputusta. Kar-

toitus tehtiin kello 20.00-23.30. Sää oli kartoitusten aikaan puolipilvinen-kirkas, heikkotuulinen-

tyyni ja lämpötila +15…+4˚C. 

 

4.3 Tulokset 

27.4. käynnillä ei havaittu minkään sammakkolajin soidinta tai kutua. 

 

5.5.2020 käynnillä havaittiin noin kymmenen ääntelevää viitasammakkokoirasta rehevällä, suo-

jaisalla kosteikolla Hillonlahden koilliskulmassa. Viitasammakot havaittiin kosteikon keskiosissa, 

missä kasvaa laikuittain ruoko- ja sarakasvillisuutta ja kasvillisuuden väliin jää pieniä avoimen 

veden alueita. Viitasammakoiden soidinalue on esitetty kuvassa 4-1. 

 

Teollisuusalueelta kantautuva melu haittasi kuuntelua jonkin verran eikä kaikkia äänessä olevia 

koiraita todennäköisesti havaittu. 
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Kuva 4-1. Viitasammakoiden soidinalue Hillon selvitysalueella. 

 
Kuva 4-2. Viitasammakoiden lisääntymisalue, kuvattu 27.4.2020 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Liito-oravaselvityksen perusteella Murtalhon selvitysalueella sijaitsee liito-oravan elinympäristö, 

jolla havaittiin liito-oravan papanoita useiden puiden alta ja jolle sijoittuu ainakin yksi pesäpuu.  

 

Viitasammakkoselvityksen perusteella Hillon selvitysalueella sijaitsee viitasammakoiden soidin-

alue, jolla havaittiin useita äänteleviä koiraita. 

 

Liito-oravan ja viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen 

on kielletty (luonnonsuojelulaki 49 §). Myös liito-oravan kulkuyhteys on lisääntymis- ja levähdys-

paikalle huomioitava.  

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksissa myöntää luvan poiketa kiellosta 

luontodirektiivin artiklassa 16 mainituilla perusteilla.  

 

Helsingissä 3.6.2020 

RAMBOLL FINLAND OY 
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